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LYHYET PERUSTELUT

Kriisin jälkeisenä aikana on hyvin tärkeää jatkaa rahoitusvälineitä koskevaa sääntelyä ja 
koordinointia keskeisimpien kansainvälisten kumppanien kanssa. EU keskittyy perustellusti 
luomaan rahoitusmarkkinoille lisää vakautta ja avoimuutta.

Samanaikaisesti on syytä olla tietoinen siitä, että rahoitusvälineitä ja rahoitusmarkkinoita 
käyttävät usein finanssialan ulkopuoliset yritykset. Näin tapahtuu hyvin usein hyödykkeiden 
ja energia-alan yritysten tapauksessa, kun kyseiset välineet liittyvät kohde-etuuden 
muodostaviin hyödykkeisiin. Toiset käyttävät rahoitusvälineitä suojautumiseen tai muihin 
yrityksen taloushallinnon tarkoituksiin.

Sääntely olisi annosteltava huolellisesti. Siinä missä liian vähäinen sääntely aiheuttaa 
markkinariskejä, liiallinen sääntely johtaa kustannusten kasvuun ja joissakin tapauksissa 
kuluttajahintojen nousuun. Tämä ei tiettyjen elintarvikkeiden ja energiatuotteiden tapauksessa 
olisi tervetullutta. Sääntelyn lisääminen johtaisi myös siihen, että jotkut markkinoiden 
pienemmät yritykset eivät pysty kilpailemaan lisäkustannusten vuoksi. Lisäksi tapauksissa, 
joissa rahoitusvälineet perustuvat kohde-etuuden muodostavaan hyödykkeeseen, 
järjestelmäriski on minimaalinen.

Jotta voidaan keskittyä OTC-johdannaisista mahdollisesti aiheutuvan järjestelmäriskin 
minimoimiseen, esittelijä ehdottaa, että hienosäädetään säännöksiä, jotka liittyvät finanssialan 
ulkopuolisiin yrityksiin, jotta voidaan sekä varmistaa niiden OTC-johdannaiskauppojen 
asianmukainen sääntely että lieventää viranomaisiin ja yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista 
taakkaa.

Ehdotetuilla tarkistuksilla:

• täsmennetään joitakin määritelmiä,

• helpotetaan joitakin menettelyjä,

• autetaan välttämään "selvitysshokit" ja muut yrityksille aiheutuvat suhteettomat taakat,

• esitetään ilmoituskynnyksen poistamista, kun otetaan huomion, että selvityskynnys 
muodostaa riittävät takeet,

• otetaan käyttöön johdonmukaisemmat ja avoimemmat valvontapäätöksiin liittyvät 
kriteerit,

• selkeytetään menettelyjä, joita noudatetaan selvityksen piiriin kuuluvien OTC-
johdannaisten ja vastapuolten luokittelussa ja luokittelun purkamisessa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Finanssialalla toimiviin vastapuoliin 
sovellettavia sääntöjä olisi tarvittaessa 
sovellettava myös finanssialan 
ulkopuolisiin vastapuoliin. On tunnettua, 
että finanssialan ulkopuoliset vastapuolet 
käyttävät OTC-sopimuksia suojautuakseen 
kaupallisilta riskeiltä, jotka liittyvät 
suoraan niiden kaupalliseen toimintaan. 
Sen vuoksi olisi otettava huomioon, mihin 
tarkoitukseen finanssialan ulkopuolinen 
vastapuoli käyttää OTC-johdannaisia ja 
kuinka suuria ovat sen kyseisiin välineisiin 
liittyvät riskit, kun selvitetään, pitäisikö 
kyseisen finanssialan ulkopuolisen 
vastapuolen kuulua selvitysvelvollisuuden 
piiriin. Vahvistaessaan 
selvitysvelvollisuutta koskevan 
kynnysarvon EAMV:n olisi kuultava 
kaikkia asianomaisia viranomaisia, kuten 
hyödykemarkkinoista vastaavia 
sääntelyviranomaisia, varmistaakseen sen, 
että näiden alojen erityispiirteet otetaan 
kokonaan huomioon. Lisäksi komissio 
arvioi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2013 finanssialan ulkopuolisten yritysten 
tekemien OTC-johdannaiskauppojen 
merkityksen koko järjestelmän kannalta eri 
aloilla, kuten energia-alalla.

(16) Finanssialalla toimiviin vastapuoliin 
sovellettavia sääntöjä olisi tarvittaessa 
sovellettava myös finanssialan 
ulkopuolisiin vastapuoliin. On tunnettua, 
että finanssialan ulkopuoliset vastapuolet 
käyttävät OTC-sopimuksia suojautuakseen 
kaupallisilta riskeiltä, jotka liittyvät 
suoraan niiden kaupalliseen toimintaan. 
Sen vuoksi olisi otettava huomioon, mihin 
tarkoitukseen finanssialan ulkopuolinen 
vastapuoli käyttää OTC-johdannaisia ja 
kuinka suuria ovat sen kyseisiin välineisiin 
liittyvät riskit, kun selvitetään, pitäisikö 
kyseisen finanssialan ulkopuolisen 
vastapuolen kuulua selvitysvelvollisuuden 
piiriin. Vahvistaessaan 
selvitysvelvollisuutta koskevan 
kynnysarvon Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) olisi 
kuultava kaikkia asianomaisia viranomaisia
ja sidosryhmiä, kuten 
hyödykemarkkinoista ja energia-alasta
vastaavia sääntelyviranomaisia, 
varmistaakseen sen, että näiden alojen 
erityispiirteet otetaan kokonaan huomioon. 
Lisäksi komissio arvioi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 finanssialan 
ulkopuolisten yritysten tekemien OTC-
johdannaiskauppojen merkityksen koko 
järjestelmän kannalta eri aloilla, kuten 
energia-alalla.

Or. en



PA\855915FI.doc 5/14 PE456.881v03-00

FI

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'johdannaislajilla' useita OTC-
johdannaissopimuksia, joilla on yhteiset 
keskeiset ominaisuudet; 

(4) 'johdannaislajilla' useita 
johdannaissopimuksia, joilla on yhteiset 
keskeiset ominaisuudet;

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'OTC-johdannaisilla' 
johdannaissopimuksia, joita ei panna 
täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 
4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa 
määritellyllä säännellyllä markkinalla; 

(5) 'OTC-johdannaisilla' 
johdannaissopimuksia, joita ei panna 
täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 
4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa 
määritellyllä säännellyllä markkinalla tai 
kolmannen maan markkinoilla, joita 
pidetään säänneltyä markkinaa 
vastaavina tuon direktiivin 19 artiklan 
6 kohdan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'finanssialalla toimivalla vastapuolella' 
direktiivin 2004/39/EY mukaisia 
sijoituspalveluyrityksiä, direktiivissä
2006/48/EY määriteltyjä luottolaitoksia, 
direktiivissä 73/239/ETY määriteltyjä 
vahinkovakuutusyrityksiä, direktiivissä

(6) 'finanssialalla toimivalla vastapuolella'
unioniin sijoittautunutta yritystä, joka on
direktiivin 2004/39/EY mukaisesti 
hyväksytty sijoituspalveluyritys, direktiivin
2006/48/EY mukaisesti hyväksytty 
luottolaitos, direktiivin 73/239/ETY
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2002/83/EY määriteltyjä 
henkivakuutusyrityksiä, direktiivissä
2005/68/EY määriteltyjä 
jälleenvakuutusyrityksiä, direktiivissä
2009/65/EY määriteltyjä siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyrityksiä), direktiivissä
2003/41/EY määriteltyjä, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia ja
direktiivissä 2010/.../EU määriteltyjä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia;

mukaisesti hyväksytty 
vahinkovakuutusyritys, direktiivin
2002/83/EY mukaisesti hyväksytty 
henkivakuutusyritys, direktiivin
2005/68/EY mukaisesti hyväksytty
jälleenvakuutusyritys, direktiivin
2009/65/EY mukaisesti hyväksytty
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys 
(yhteissijoitusyritys), direktiivin
2003/41/EY vaatimusten mukainen
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos 
tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, joka on
direktiivissä 2010/.../EU tarkoitettu 
unionissa toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitama 
unionissa toimiva vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto;

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) on tunnustanut kolmanteen 
maahan sijoittautuneen 
keskusvastapuolen 23 artiklan mukaisesti, 
kolmannen maan asianomaisen 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen on 
toimitettava 23 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä 
noudattaen Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) ilmoitus 
niistä johdannaissopimusten lajeista, 
joiden osalta kyseinen keskusvastapuoli 
on valtuutettu tarjoamaan 
selvityspalveluja unioniin sijoittautuneille 
selvitysosapuolille ja/tai asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen ja pyynnön EAMV:n on 
kuuden kuukauden kuluessa osoitettava 
pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle 
viranomaiselle päätös, jossa ilmoitetaan:

2. Saatuaan 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen ja pyynnön ja 1 a kohdassa 
tarkoitetut tiedot Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) on kuuden 
kuukauden kuluessa päätettävä:

a) kuuluuko kyseinen johdannaislaji 
3 artiklan mukaisen selvitysvelvollisuuden 
piiriin;

a) kuuluuko kyseinen johdannaislaji 
3 artiklan mukaisen selvitysvelvollisuuden 
piiriin;

b) mistä päivästä alkaen 
selvitysvelvollisuus tulee voimaan.

b) mistä päivästä (päivistä) alkaen 
selvitysvelvollisuus tulee voimaan, 
mukaan lukien määräaika, jonka 
kuluessa vastapuolista tai 
vastapuoliryhmistä tulee 
selvitysvelvollisia.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EAMV tekee päätöksensä seuraavilla 
perusteilla:

3. Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) tekee 2 kohdan a alakohdan 
mukaisen päätöksensä seuraavilla 
perusteilla: 

a) järjestelmäriskin pienentäminen 
rahoitusjärjestelmässä;

a) järjestelmäriskin pienentäminen 
rahoitusjärjestelmässä;

a a) vaikutukset vastapuoliluottoriskin 
tasoon markkinoilla kulloisenkin 
johdannaislajin sisällä sekä 
johdannaislajien välillä sovellettaessa 
selvitysvelvollisuutta kyseiseen 
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johdannaissopimusten lajiin;
b) sopimusten likviditeetti; b) kyseisen johdannaissopimusten lajin 

määrä ja likviditeetti;
c) hintatietojen saatavuus; c) hintatietojen saatavuus kyseisessä 

johdannaissopimusten lajissa;
d) keskusvastapuolen kyky käsitellä 
sopimusmäärää;

d) keskusvastapuolen kyky tarjota 
tuotteita, jotka kunnioittavat kaikkien 
tarpeita, mukaan luettuina pienten ja 
keskisuurten yritysten kaltaiset pienet 
markkinatoimijat;

e) keskusvastapuolen tarjoama 
asiakkaansuoja.

e) voisiko useampi kuin yksi 
keskusvastapuoli tarjota selvityspalveluja 
kyseisen johdannaissopimusten lajin 
osalta;
e a) selvityksen kustannukset 
markkinatoimijoille (erityisesti 
finanssialan ulkopuoliset vastapuolet) ja 
koko taloudelle;
e b) kohde-etuuden muodostavien 
fyysisten tuotteiden ominaisuudet.

Ennen päätöksen tekoa EAMV:n on 
järjestettävä julkinen kuuleminen ja 
kuultava tarvittaessa kolmansien maiden
toimivaltaisia viranomaisia.

Ennen päätöksen tekoa Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) on 
järjestettävä julkinen kuuleminen ja 
kuultava tarvittaessa kolmansien maiden
valvontaviranomaisia.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) tekee 2 kohdan b alakohdan 
mukaisen päätöksensä seuraavilla 
perusteilla:
a) kulloisenkin johdannaissopimusten 
lajin ennakoitu määrä;
b) asianomaisten keskusvastapuolten kyky 
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käsitellä ennakoitua määrää ja hallita 
kyseisen johdannaissopimusten lajin 
selvityksestä koituva riski;
c) kyseisen johdannaissopimusten lajin 
markkinoilla toimivien tai mahdollisesti 
toimivien vastapuolten tyyppi ja 
lukumäärä;
d) aika, jonka selvitysvelvollisuuden 
alainen vastapuoli tarvitsee järjestelyjä 
varten selvittääkseen 
johdannaissopimuksensa 
keskusvastapuolen välityksellä;
e) kyseisen johdannaissopimusten lajin 
markkinoilla toimivien ja 3 artiklan 
mukaisen selvitysvelvollisuuden piiriin 
kuuluvien vastapuolten kapasiteetti 
riskinhallinnan, oikeuden ja toimintojen 
alalla;
f) kyseisen johdannaissopimusten lajin 
keskinäinen riippuvuus 
finanssimarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kauppatietorekisteri ei pysty 
rekisteröimään OTC-johdannaissopimuksia 
koskevia tietoja, finanssialalla toimivien 
vastapuolten on ilmoitettava kyseisissä 
sopimuksissa olevia positioita koskevat 
tiedot direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Jos kauppatietorekisteri ei pysty 
rekisteröimään OTC-johdannaissopimuksia 
koskevia tietoja, finanssialalla toimivien 
vastapuolten on ilmoitettava OTC-
johdannaissopimuksiaan koskevat tiedot 
direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten sääntelystandardien 
luonnokset viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2012.

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
on julkisten kuulemisten jälkeen
laadittava komissiolle toimitettavat 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on toimitettava Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja muita 
asianomaisia viranomaisia kuultuaan 
kyseisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2012.

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV)
on toimitettava EJRK:aa ja muita 
asianomaisia viranomaisia kuultuaan ja 
julkisen kuulemisen jälkeen kyseisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Selvitysvelvollisuus jatkuu niin kauan 
kuin finanssialan ulkopuolisen 
vastapuolen OTC-johdannaissopimusten 
nettomääräiset positiot ja vastuut ylittävät 
selvityskynnyksen ja päättyy, kun nämä 
nettomääräiset positiot ja vastuut alittavat 
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selvityskynnyksen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä OTC-
johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen 
kaupalliseen toimintaan objektiivisesti 
mitattavissa olevalla tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tarkastelee EAMV:ta,
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja 
muita asianomaisia viranomaisia kuullen 
3 kohdassa vahvistettuja kynnysarvoja 
määräajoin uudelleen ja muuttaa niitä 
tarvittaessa.

5. Komissio tarkastelee Euroopan
valvontaviranomaista (EAMV), EJRK:aa
ja muita asianomaisia viranomaisia kuullen 
3 kohdassa vahvistettuja kynnysarvoja 
määräajoin uudelleen ja muuttaa niitä 
tarvittaessa kyseisen kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollisuuksien mukaan sähköisiä 
välineitä, joilla varmistetaan, että OTC-
johdannaissopimuksen ehdot vahvistetaan 
ajoissa;

a) sähköisiä välineitä, joilla varmistetaan, 
että OTC-johdannaissopimuksen ehdot 
vahvistetaan ajoissa, paitsi jos tämä on 
joillakin sopimusmarkkinoilla vallitsevan 
hyvän back office -käytännön vastaista tai 
liian vaativaa jollekin finanssialan 
ulkopuoliselle vastapuolelle;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa voimassa 
olevien sopimusten arvo on arvostettava 
päivittäin markkina-arvoon ja 
riskienhallintamenettelyissä on 
edellytettävä, että vakuudet vaihdetaan 
oikea-aikaisesti ja tarkasti sekä 
asianmukaisesti eroteltuina tai että 
pääomaa on riittävästi ja oikeasuhteisesti.

Sovellettaessa b alakohtaa voimassa 
olevien sopimusten arvo on arvostettava 
päivittäin markkina-arvoon ja 
riskienhallintamenettelyissä on 
edellytettävä, että vakuudet vaihdetaan 
oikea-aikaisesti ja tarkasti sekä 
asianmukaisesti eroteltuina vallitsevien 
markkinakäytäntöjen mukaisesti tai että 
pääomaa on finanssialan vastapuolten 
tapauksessa riittävästi ja oikeasuhteisesti.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan 
mukaisia velvoitteita ei sovelleta OTC-
johdannaissopimuksiin, jotka 
finanssialan ulkopuolinen vastapuoli on 
tehnyt ennen päivää, jona finanssialan 
ulkopuolinen vastapuoli tulee 7 artiklan 
2 kohdan mukaisen selvitysvelvollisuuden 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten standardien luonnos komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV)
on toimitettava kyseisten teknisten 
standardien luonnos komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012
julkisen kuulemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EPV:n, EAMV:n ja EVLEV:n on 
toimitettava yhdessä kyseisten teknisten 
standardien yhteinen luonnos komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Euroopan valvontaviranomaisten (EPV, 
EAMV ja EVLEV) on toimitettava yhdessä 
kyseisten teknisten standardien yhteinen 
luonnos komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 julkisen 
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kuulemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään edellä mainittuna päivänä 
komissio arvioi koordinoidusti EAMV:n ja 
asianomaisten alojen viranomaisten kanssa 
finanssialan ulkopuolisten yritysten 
tekemien OTC-johdannaiskauppojen
merkitystä koko järjestelmän kannalta.

Viimeistään edellä mainittuna päivänä 
komissio arvioi koordinoidusti EAMV:n ja 
asianomaisten alojen viranomaisten kanssa 
finanssialan ulkopuolisten yritysten 
tekemien OTC-johdannaiskauppojen 
merkitystä koko järjestelmän kannalta ja 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen sekä mahdollisia 
ehdotuksia siitä, onko finanssialan 
ulkopuolisiin yrityksiin sovellettava 
7 artiklan mukainen selvitysvelvollisuus 
edelleen asianmukainen tai onko siihen 
tehtävä muutoksia.

Or. en


